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Niejawne w myŚl aft. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z2O18 r., poz.994 z póżn. zm.|
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233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
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